JET EVENTS sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności.

Ze szczególną troską dbamy o ochronę danych osobowych. Poniżej prezentujemy
dokument, który przedstawia nasze stanowisko w zakresie wykorzystywania, gromadzenia i
powielania informacji o naszych użytkownikach.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa do treści, elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz
danych są zastrzeżone na rzecz JET EVENTS sp. z o.o. lub odpowiednio na rzecz
podmiotów, z którymi Jet Events współpracuje.

Jakie dane o Tobie zbieramy?
* Dane zbierane automatycznie. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej,
automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
* Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą
strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam dobrowolnie swoje
dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
* W żadnym wypadku nie będziemy przekazywali danych zebranych o Tobie podmiotom
trzecim.
* Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na
naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach,
lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane
automatycznie o każdym użytkowniku.
* Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą
wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania. Możemy również
skontaktować się z Tobą telefonicznie.
* W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
* W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
* Przetwarzamy dane użytkowników, tylko za ich zgodą, m. in. w celu wysyłania
materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, nowych usług.
* Jeżeli złożyłeś zapytanie ofertowe, lub przesłałeś do nas swoje CV, możesz otrzymać od
nas e-maile dotyczące Twojego zapytania. Możemy również kontaktować się z Tobą
telefonicznie,

* Pamiętaj, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla
powyższych celów jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo
do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci
wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dostęp do nich mają
jedynie uprawnione osoby w ramach JET EVENTS sp. z o.o.

Niepożądane treści
Na naszej stronie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i
międzynarodowym, treści pornograficzne czy powszechnie uważane za niemoralne lub
nieetyczne.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności na tej stronie.

